
 

 

KYOTO – NARA – OSAKA 

วนัท่ี 1 23 ก.ค. 22   ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

21.00 น.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมชิัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคาน์เตอร ์..... สายการบนิไทย 
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.59 น.  เหริฟ้าสู่ เมอืงโอซา ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 ใชเ้ครื่อง 
.................... (น ้าหนักกระเป๋า 20กก./ท่าน หากตอ้งการซื้อน ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วนัท่ี 2   24 ก.ค. 22 ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) – เกียวโต 

07.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เรว็กว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 
กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลา)  

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู่ เขตอาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วนยิมมากนั อยูท่าง
ตะวนัตกของเกยีวโต โดยเริม่เป็นทีน่ิยมตัง้แต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมี
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงทีด่อกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรอื
ใบไมเ้ปลีย่นส ี

ชมย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama / 東山) ซึง่เป็นแหล่งรวมสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัน่าชม
ของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิ เช่น ย่าน กิอง (Gion) วดัคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera 
Temple) และ ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine) แลนดม์ารค์ทีโ่ดดเด่นของยา่นน้ี เจดียย์าซากะ 
(Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดยี ์5 ชัน้ สงู 46 เมตรทีส่ามารถมองเหน็ไดเ้กอืบจากทุกมมุของย่านน้ี 

แลนดม์ารค์สวยๆอกีแห่งทีพ่ลาดการถ่ายรปูไมไ่ดค้อืเนินนิเนนซากะ (Ninenzaka / 二年坂) 

และเนินซนัเนนซากะ (Sannenzaka / 三年坂) ซึง่เป็นเนนิบนัไดทีป่ดูว้ยแผ่นหนิตัง้อยู่
ท่ามกลางบา้นไมแ้บบญีปุ่่ น 

ย่านกอิอน  ย่านกอิอนคอืย่านเกอชิาของเกยีวโตทีม่หีญงิสาวแต่งตวักนัในชุดกโิมโนหลากสสีนั โดย
มกัพบเหน็ไดท้ีส่ะพาน Tatsumi หรอืท่ามกลางรา้นอาหารญีปุ่่ นรสเลศิและรา้นบูตกิทีถ่นน 
Hanamikoji นอกจากน้ี ภายในย่านยงัม ีGion Corner ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัแสดงระบ าเคยีวมาออินั
แบบดัง้เดมิ  

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-higashiyama-kyoto/


 

 

ชมวดัคโิยะมซิุ หรอืวดัน ้าใส (Kiyomizu-dera) ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่ทัง้ญีปุ่่ นและไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
มรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย สามารถขึน้ไปชมววิมมุสงูเพื่อชมทวิทศัน์เมอืง บนอาคารทีส่รา้งดว้ย
ไมต้ามแบบสถาปัตยกรรมสมยัโบราณทีส่งู 13 เมตรจากพืน้ดนิ  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ ตาลาดนิชกิ ิ
 

อสิระ ชม ชอ้ป ชมิ ทีย่่านเทรามาช ิ(Teramachi-dori) ถนนสายชอ็ปป้ิงชื่อดงัแห่งหนึ่งของเมอืง มี
รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองฝัง่ทางมากกกว่า 170 รา้น 

 
*** ชาเขยีวแห่งเมอืง UJI ตน้ก าเนิดชาเขยีวในญีปุ่่ น*** แรกเริม่ชาเขยีวจากจนีเขา้มาในญีปุ่่ นที่
เกยีวโตเมอืง เมอืง UJI (ตอนใตข้องเกยีวโต) จงึเป็นตน้ต ารบัของชาเขยีวทีม่คีุณภาพและราคาสงู
อย่าพลาด ผลติภณัฑแ์ละขนมจากชาเขยีวในเกยีวโต!!! รา้น TSUJIRI คาเฟ่/รา้นชาเขยีว/ของหวาน
จากชาเขยีว มหีลายสาขาในญีปุ่่ น รวมถงึเมอืงตน้แบบชาเขยีว – เกยีวโต  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร IZUJU SUSHI (ลูกค้าจ่ายหน้างาน) 
ทีพ่กั  Hifumi Ryokan หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ี 3    25 ก.ค. 22  เกียวโต –อิเนะ - อาริมะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง INE อเินะ ใชเ้วลาเดนิทาง 2.5 ชัว่โมง จากเกยีวโต หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ในเกยีวโต
ทีเ่ราขอยกใหเ้ป็นเมอืงชารจ์พลงั พกัฟ้ืนจากความเหนื่อยลา้ของการท างานและความวุ่นวายในเมอืง
ใหญ่ ลองมาสมัผสัความงามของอเินะผ่านวถิชีวีติของผูค้นกนัดแูลว้จะตดิใจจนอยากกลบัไปอกี อิ
เนะ (Ine) หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่ปีระชากรประมาณ 1,800 คน ในคาบสมุทรทงัโกะทางตอนเหนือ
ของเกยีวโต ตวัเราเองกเ็คย

https://www.talonjapan.com/kiyomizu-dera/
https://www.talonjapan.com/shinkyogoku-and-teramachi-shopping-street/


 

 

อาศยัอยู่แถวทางเหนือของเกยีวโตมาก่อน ตัง้แต่ครัง้แรกทีไ่ดไ้ปเทีย่วอเินะกป็ระทบัใจไปกบั
บา้นเรอืนและเสน่หแ์บบชนบทจนตอนน้ีกย็งัไม่ลมื 

พอไดม้าอเินะทไีรกม็กัจะค่อยๆ เดนิเล่นเกบ็บรรยากาศ ดตูกึรามบา้นช่อง ดเูมอืง ดผููค้นทีอ่าศยัอยู่
ทีน่ี่ ความงามของอเินะแทรกอยูใ่นชวีติประจ าวนัธรรมดาของผูค้นในเมอืงนี่เอง 

อสิระ รบัประทานอาหารกลางวนั 

นัง่เรอืล่องอ่าวอเินะ พรอ้มใหอ้าหารนกนางนวล 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่เมอืง Arima Onsen ใชเ้วลาเดนิทาง 2.5 ชัว่โมง 

  น าท่านเชค็อนิ รร onsen Arima Gyoen 

  รบัประทานอาหารเยน็ในโรงแรมทีพ่กั 

วนัท่ี 4 26 ก.ค. 22 อาริมะ – โกเบ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิเล่นชมเมอืง ออนเซน็ เดนิทางสู่ 
นครโกเบ เมอืงเอกของจงัหวดัเฮยีว
โงะ ประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงขนาด
ใหญ่อนัดบัที ่5 และเป็นเมอืงท่าที่
ส าคญัของญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างฝัง่ใตข้อง
เกาะฮอนช ูห่างจากโอซากา้ไปทาง
ตะวนัตกประมาณ 30 กโิลเมตร เป็น
เมอืงท่าทีต่ดิต่อคา้ขายกบัต่างชาติ
มาตัง้แต่อดตี เลยมกีารผสมผสาน
กนัระหว่างวฒันธรรมญีปุ่่ นและ
ตะวนัตกใหเ้หน็ไดท้ัว่ไปทัง้อาคารบา้นเรอืนและอาหารการกนิ จนอาจจะนึกว่าก าลงัเดนิอยูใ่น
ประเทศแถวยโุรป  
 
เข้าชม ART x AtoA” พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าแห่งใหมใ่นเฮียวโงะ เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่29 ตุลาคม 
2564 ทีผ่สมผสานระหว่างความเป็นอควาเรีย่มและศลิปะ แสง ส ีเสยีง แต่ละตู ้แต่ละมุม ถูก
ออกแบบมาใหเ้หมอืนกบักรอบทีใ่หเ้ราไดช้มศลิปะทีม่ชีวีติ ตมีแตกต่างกนัไปเหมอืนเราไดท้่องไปใน
โลกแฟนตาซทีีห่ลากหลายใตท้อ้งทะเล โดยอควาเรยีมนี้ม ี4 ชัน้ ประกอบไปดว้ย 
 
ชัน้ 1 - รา้นคา้และรา้นอาหาร 
ชัน้ 2 - Cave of the Begining ประสบการณ์ชมสตัวท์ะเลภายใตฝ้งูปลาทีส่ว่างไสว 
Marine Note ล่องลอยอยู่ในทะเลสฟ้ีา ฟังเสยีงหวัใจของทอ้งทะเล 
The Spirits of Forest ขึน้จากผวิน ้ามาส ารวจชวีติทีผ่วิน ้าท่ามกลางป่าเขยีวขจ ี
ชัน้ 3 - Foyer โซนตูป้ลาทีเ่งยีบสงบ 
Miyabi สมัผสับรรยากาศญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
Planet ตูป้ลาทรงกลมขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น AQUA TERRA 



 

 

ชัน้ 4 - Skyshore ดาดฟ้า 
สมควรแก่เวลา น าท่านชอ้ปป้ิง บรเิวณ  SANNOMIYA 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร STEAK LAND (ลูกคา้จ่ายหน้างาน) 
น าท่านขึน้เขา ภูเขารอคโคะ(Mount Rokko)ตัง้อยู่ทีเ่มอืงโกเบ(Kobe)ภายในจงัหวดัเฮยีวโงะ
(Hyogo) เรยีกไดว้่าถา้อยากจะชมววิทวิทศัน์สวยๆแถบๆนอกเมอืงของเกแลว้ล่ะก ็ภูเขาแหง่นี้ตอบ
โจทยม์ากๆเลยล่ะค่ะ ดว้ยความสงู931 เมตรจากระดบัน ้าทะเล จงึท าใหภู้เขารอคโคะแห่งนี้เป็นยอด
เขาทีส่งูทีสุ่ดในบรรดาเทอืกเขารอคโคะทเีดยีวนะคะ และทีท่ าใหฟิ้นขึน้ไปอกีกต็รงทีม่ฉีากหลงัเป็น
ป่าสเีขยีวพรอ้มกบัเมอืงโกเบ เป็นทศันียภาพอนัสวยงามของภมูภิาคฮนัชนิ(Hanshin;Kobe and 
Osaka) สวนพฤกษศาสตร ์พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีทุ่งหญา้ทีม่ดีอกไมก้บัฝงูแกะ สนามกอล์ฟแห่ง
แรกของญีปุ่่ น ระเบยีงชมสวนบนภูเขารอคโคะ และดาดฟ้าชมววิ 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั เมอืงโกเบ Kobe Portopia Hotel  https://www.portopia.co.jp/ 

 
วนัท่ี 5   27 ก.ค. 22 ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ Universal Studio อสิระทัง้วนักบัเครื่องเล่นและธมีปารค์ใน ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
(Universal Studios Japan) เปิดบรกิารใน เดอืนมนีาคม 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูิเวอร์
แซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดบรกิารในเอเชยีมทีัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, 
Jurassic Park, Lagoon, Water world, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม สมา
รถสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นต่างๆ หนัง 3 มติอิย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก นัน้ จะม ี
Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้  โรงแรม ทีข่ายของทีร่ะลกึ พพิธิภณัฑท์าโกะ
ยาก ิทีม่รีา้นทาโกะยากชิื่อดงัของโอซากา้มาใหไ้ดล้ิม้ลอง 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยั 
ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่า  
  น าท่านกลบัโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั    Cross HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ี 6 28 ก.ค. 22  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกแหง่หนึ่ง ตื่น 
ตาตื่นใจไปกบัชวีติสตัวน์ ้าอนัน่าอศัจรรย์ทีอ่าศยับรเิวณชายฝัง่และมหาสมทุรแปซฟิิก ตัง้แต่แนว
ปะการงัเกรตแบรร์เิออรร์ฟีไปจนถงึแถบอารก์ตกิ ทีน่ี่มสีิง่มชีวีติทางทะเลกว่า 30,000 ตวั 620 สปี
ชสี ์อย่างเช่น ฉลามวาฬ มแีทงคข์นาดมหมึาส าหรบัชมสตัวน์ ้า 15 ตู ้แต่ละตูข้องพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า
แห่งนี้จดัสภาพแวดลอ้มไวใ้ห้



 

 

ใกลเ้คยีงกบัหนึ่งในถิน่ทีอ่ยูแ่ละระบบนิเวศอนัหลากหลายทีน่่ามหศัจรรยข์องมหาสมุทรแปซฟิิก 
เพลดิเพลนิกบั ชิงช้าสวรรค ์TEMPOSAN ทีอ่ยู่ในบรเิวณเดยีวกนัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางกว่า 100 เมตร (สงู 112 เมตร) ไฟประดบัยามค ่าคนืสวยงาม ราวกบัดอกไมไ้ฟบนฝากฟ้า 
Tempozan Ferris Wheel  

เทีย่ง   อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง  
น าท่านชอปปิง ชนิไซบาช ิถนนคนเดนิทีม่รีา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร ราเมน อุดง้ ปู
ยกัษ์ถ่ายรปูกบั ป้ายกูลโิกะ สญัลกัษณ์นักชอปปิงแห่งโอซากา 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร KITAMURA SUKIYAKI (ลูกคา้จ่ายหน้างาน) 
ทีพ่กั   Cross HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ี 7  29 ก.ค. 22  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ นารา (เดนิทางประมาณ 1 ชม.) อกีหนึ่งจงัหวดัท่องเทีย่วยอดฮติในภมูภิาคคนัไซ เป็น
จงัหวดักึง่กลางทีม่คีรบทุกสิง่ ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์เมอืงเก่า คาเฟ่ งานคราฟต ์เป็นเอกลกัษณ์
ในแบบของตวัเอง 
จงัหวดันาราเตม็ไปดว้ยเสน่หม์ากมายอย่าง วดัโทไดจ ิวดัโฮรวิจ ิซากุระทีเ่ขาโยชโินะ หรอืสวนกวาง 
ความจรงิแลว้ทีน่ี่เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่าทัง้โอซากา้และเกยีวโตเลย 
เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ น 
จงัหวดันารามเีทอืกเขาศกัดิส์ทิธิ ์สถานทีส่กัการะ และสิง่ประดษิฐจ์ากยุคตน้ๆ ของญีปุ่่ น 
แวะขอพรท่ี “วดัโทไดจิ” วดัพทุธทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 752 
หรอืราวๆ 1,200 กว่าปีมาแลว้ ซึง่เป็นช่วงทีน่าราเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตวัวดัมวีหิารไม้
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกเรยีกกนัวา่วหิารไดบทุสเึดน็ (Daibutsuden Hall) เป็นทีป่ระดษิฐาน
พระพุทธรปูไดบุทสสึ ารดิทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดา้น
วฒันธรรมจากยเูนสโกดว้ย 
พระใหญ่องคน์ี้เป็นพระพทุธรปูสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก และมนี ้าหนักประมาณ 300 ตนั 
องคพ์ระพุทธรปูทีม่สีดัส่วนงดงามน่าตื่นตาตื่นใจนี้ประดษิฐานอยูภ่ายในอาคารไมท้ีเ่คยไดช้ื่อวา่มี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก อย่าลมืแวะไปชมสิง่ปลูกสรา้งในวดัทีม่คีนเยีย่มชมน้อยกว่า ซึง่อยูบ่นเนินเขา
ทางดา้นซา้ยขององคพ์ระใหญ่ พระเจดยีส์งู 50 เมตรในวดัโคฟุคุจ ิบรเิวณใกลเ้คยีงกม็คีวาม



 

 

น่าประทบัใจไม่แพก้นั สิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญห่ลงันี้เป็นเจดยี ์5 ชัน้ทีส่งูเป็นอนัดบัสองในญีปุ่่ น คน
รกัพระพุทธรปูตอ้งแวะมาชมพพิธิภณัฑข์องทีน่ี่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร กลางวนั Kamamechi set 
จากวดัโทไดจเิดนิมาเรื่อยๆ ประมาณ 300 เมตร จะพบกบัสวนสาธารณะนารา หรอืทีค่นไทยนิยม
เรยีกว่า สวนกวางนารา คงเพราะทีน่ี่เป็นทีท่ีม่กีวางกระจายตวัเดนิเล่นอยู่เยอะทีสุ่ดในเมอืง สวน
แห่งนี้เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ นทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 กวา้งถงึ 3,130 

ไร่ บรรยากาศธรรมชาติ
รวมถงึวดัต่างๆ ทีต่ัง้อยู่ใน
ผนืป่าบรสุิทธิ ์และทะเลสาบ
ซารุซาวะ ทีอุ่ดมไปดว้ยเต่า
และปลาคารพ์ วดัและศาล
เจา้ต่างๆ ของนาราเก่าแก่
กว่าอาคารทีบู่รณะใหม่
บ่อยครัง้ในเกยีวโตอยูม่าก 
ทัง้ยงัมเีอกลกัษณ์กว่ามาก
ดว้ย 
ย่านนารามาจิ ย่านน้ีห้าม
พลาดแวะชม แวะชมิเตมิ
พลงั ตลอดสองขา้งถนนของ

ยา่นน้ีเป็นอาคารไมแ้บบญีปุ่่ นดัง้เดมิทีถู่กปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ แกลเลอรี ่คาเฟ่น่ารกั ทีพ่กั และ
พพิธิภณัฑ ์อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีเ่ปิดใหน้ักท่องเทีย่วร่วมท าเวริค์ชอ็ปงานคราฟตส์ไตลญ์ีปุ่่ นเยอะมาก จน
รูส้กึว่าเดนิไดเ้รื่อยๆ เลย 
ร้าน Siki Organic & Natural ท่ีเน้นขายถงุเท้ารกัษโ์ลก ร้านคาเฟ่ Cherry’s Spoon ร้านขนม
ปังกล่ินหอมกรุ่นเรียกน ้ายอ่ย Mia ‘s  bread  

  อสิระชอ้ปป้ิงที ่Higashimuki Nnamamachi Arcade 
เดนิทางกลบัโอซากา้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า Yakiniku buffet 
ทีพ่กั  Cross HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ี 8  30 ก.ค. 22 อิสระตามอธัยาศยั - โอซาก้า 
เชา้  ร ั บประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  อสิระทัง้วนั เลอืกชม ชอ้ป ชมิ ตามอธัยาศยั (มรีถบรกิาร) 
ทีพ่กั   Cross HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ี 9 31 ก.ค. 22 โอซาก้า – กรงุเทพ ฯ 
เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ คนัไซ เมืองโอซาก้า 



 

 

11.45 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 623    
   **สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

15.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ราคาส าหรับกรุป private 13 ท่าน 

 

ก าหนดการเดินทาง 
  ราคา 

เด็ก 4-12 ปี 
2 ท่าน 

เด็ก 3-4 ปี 
1 ท่าน  

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

  61,900 59,900 67,900 57,000 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่ารถปรบัอากาศพรอ้มคนขบัตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ หอ้งครอบครวัทีน่อน 5 ท่านจะเป็นหอ้งทีม่ ี3 

เตยีง โดยจะมเีดก็ไม่มเีตยีง 2 ท่าน  

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ใน

โปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าวซี่า 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบั 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า

ซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 



 

 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 2000 บาทต่อท่าน  

ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ที่

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- เนื่องจากใกลว้นัเดนิทาง ช าระเตม็เมื่อ จองทวัร ์ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 60 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่

รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธ

วซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่

กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

หกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน

ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

-  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด 

คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ

เดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป 

โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อน

คอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋

รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสาร

ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพ

ภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรอื แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้

บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัท

ประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่

หลงัจากช าระเงนิกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบั

เจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การรบัผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือ

เดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



 

 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบรษิัทจะน าส่งใบนัดหมายและ

เตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถ

เลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หาก

ตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จ ักกนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 

ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้

เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่น

ใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถ

เขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่า

สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื

เดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใด

หน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอื

เดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ 



 

 

เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอื

เดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ 

ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดินทาง 

หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่

ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) 

สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณา

เชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละ

โรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) 

และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละ

ชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อน

วนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้

จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , 

การยกเลกิบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง 

ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้

ทีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



 

 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

 


